
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Αρµόδια Εποπτική Αρχή: Νοµαρχία Θεσσαλονίκης Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €
∆ιεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας: http://www.ah-avee.com 01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος: Αλέξανδρος Ν. Χαΐτογλου 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτριος Ε. Χαΐτογλου Κύκλος εργασιών 81.159 72.757 83.791 73.228
∆/νων Σύµβουλος: Κωνσταντίνος Ν. Χαΐτογλου Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 16.543 14.838 15.121 13.154
Μέλη: Απόστολος Κ. Βασιλείου, Ελευθέριος ∆. Χαΐτογλου, Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
Νικόλαος Κ. Χαΐτογλου, Νικόλαος Α. Χαΐτογλου, αποτελεσµάτων 6.640 6.898 6.396 6.388
∆ιονυσία Κ. Χαΐτογλου, Όλγα Α. Χαΐτογλου Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -2.098 -5.916 -1.515 -630

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετησίων Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (α) -3.305 -8.095 -2.496 -2.250
οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα Κατανέµονται σε:
στοιχεία και πληροφορίες): 4 Σεπτεµβρίου 2015 - Ιδιοκτήτες µητρικής -3.305 -8.095 -2.496 -2.250
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κωνσταντίνος Μ. Λώλος - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13821 - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0                   -     -              
Ελεγκτική Εταιρία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) -104 -1.500 -84 -822
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Γνώµη µε εξαίρεση Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α) + (β) -3.409 -9.595 -2.580 -3.072

Κατανέµονται σε:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ιδιοκτήτες µητρικής -3.409 -9.595 -2.580 -3.072
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0                   -     -              

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) -6,1831 -15,1317 -4,6644 -4,2047
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 115.442 118.148 87.901 88.760Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
Επενδυτικά ακίνητα 5.807 5.807 0 0 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 11.931 12.163 10.142 10.093
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 117 116 117 116
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 975 976 22.331 22.331 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Αποθέµατα 41.179 35.053 34.643 29.540
Απαιτήσεις από πελάτες 15.169 17.527 22.850 25.298
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.833 9.412 10.132 11.890ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 186.522 187.039 177.974 177.935 Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Ο Όµιλος Η Εταιρεία

01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Μετοχικό Κεφάλαιο 16.048 16.048 16.048 16.048Λειτουργικές δραστηριότητες
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -19.545 -16.136 -2.356 224Αποτελέσµατα πρό φόρων -2.098 -5.916 -1.515 -630
Σύνολο  Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α) -3.497 -88 13.692 16.272 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0 0                  -                    -   Αποσβέσεις 5.291 5.265 3.746 3.705
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) -3.497 -88 13.692 16.272 Προβλέψεις 77 -1.324 63 15

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0 0
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 124.354 54.785 111.825 44.220Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 19.111 18.920 13.306 13.272  επενδυτικής δραστηριότητας -43 5.846 164 -230
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 29.370 89.990 23.883 83.725Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.750 8.231 7.689 7.167
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 17.184 23.432 15.268 20.446Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 190.019 187.127 164.282 161.663 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 186.522 187.039 177.974 177.935 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -6.126 1.374 -5.103 750

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.386 -1.519 2.659 1.433
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -2.752 -2.070 -2.678 -1.571

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μείον:
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -5.096 -3.600 -3.162 -3.255

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013Καταβεβληµένοι φόροι -701 -351 -701 -346
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -312 5.936 1.162 7.038
(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα) -88 9.507 16.272 19.344 Επενδυτικές δραστηριότητες
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -3.409 -9.595 -2.580 -3.072 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών & λοιπών επενδύσεων 0 -2.074 0 -2.100
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Αγορά ενσωµάτων και άυλων παγίων στοιχείων -3.932 -2.798 -3.588 -2.368
(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα) -3.497 -88 13.692 16.272 Εισπράξεις από πώληση ενσωµάτων και άυλων παγίων 1.141 70 379 57

Εισπράξεις / (πληρωµές) για χρηµατοπιστωτικά µέσα 0 -11 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -2.791 -4.813 -3.209 -4.411

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.885 1.392 705 0
Εξoφλήσεις δανείων 0 -1.494 0 -1.494
Είσπραξη επιχορηγήσεων επενδύσεων 0 318 0 0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -282 -680 -177 -623
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.603 -464 528 -2.117
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) -1.500 659 -1.519 510
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.129 1.470 1.910 1.400
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 629 2.129 391 1.910

(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €): Ο Όµιλος Η Εταιρεία
Συναλλαγές και υπόλοιπα µε τα συνδεδεµένα µέρη 
α) Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών 1.175 14.075
β) Αγορές αγαθών & υπηρεσιών 2.315 10.159
γ) Απαιτήσεις 1.256 15.627
δ) Υποχρεώσεις 776 700
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 539 474
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 4.422 4.422
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 111 50

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 4 Σεπτεµβρίου 2015

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Προϊστάµενος του Λογιστηρίου

∆ηµήτριος Ε. Χαΐτογλου Κωνσταντίνος Ν. Χαΐτογλου Αλέξανδρος Ν. Χαΐτογλου Αθανάσιος Γ. Αταλιώτης
Α.∆.Τ. AB-140105/05 Α.∆.Τ. AE-181470/07 Α.∆.T.  AE-181444/07 Α.∆.Τ. Π-775002/89  Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 5794 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Συνιστούµε εποµένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9207/62/Β/86/1042, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 57348704000
Ε∆ΡΑ: Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

1. Οι εξαιρέσεις στην έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή αφορούν α) στη µη διενέργεια αποµείωσης των
ενσωµάτων παγίων στην εύλογη αξία τους, β) σε µη σχηµατισµένη πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων της Εταιρείας (και του
Οµίλου) µέχρι ποσού ευρώ 7.000 χιλ., γ) σε µη σχηµατισµό πρόβλεψης αποµείωσης των συµµετοχών της Εταιρείας σε
θυγατρικές, ποσού ευρώ 12.297χιλ. δ) σε µη σχηµατισµό πρόβλεψης αποµείωσης απαιτήσεων της Εταιρείας, ποσού ευρώ
3.749χιλ. 2. Η επωνυµία της καταστατικής έδρας για κάθε µια από τις εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό µε το οποίο η µητρική εταιρεία συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, στο µετοχικό
τους κεφάλαιο και η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε, παρατίθενται στη Σηµείωση 4 των οικονοµικών
καταστάσεων. 3.Αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της εταιρείας και του οµίλου παρατίθενται στη Σηµείωση
32 των οικονοµικών καταστάσεων. 4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της
εταιρίας και του οµίλου. 5.Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 317για
την εταιρεία και σε 431 για τον όµιλο. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της προηγούµενης χρήσης
ανήλθε 290 για την εταιρεία και σε 402 για τον όµιλο. 6. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους της χρήσεως του οµίλου 
και της εταιρείας αφορούν σε αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες) προβλέψεων παροχών στο προσωπικό. 7. Οι πάσης φύσεως
συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων της εταιρίας και του οµίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε
τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα "Συναλλαγές και υπόλοιπα µε
τα συνδεδεµένα µέρη". 


